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 תשובות לשאלות הבהרה
לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )לרבות פסולת גזם וגושית( משטח  23/2020 מס' פומבימכרז 

 השיפוט של עיריית קריית מלאכי
 

 שאלה ע'/ ס' מיקום #
 

 תשובה

מסמכי   .1
 המכרז

  2ע' 
 2ס' 2

 רכישת המכרז
 

מצורפת קבלה והנחיית יועצת 
הוספת המשפטית בדבר שינוי שם / 

 שם חברה  בקבלת הרכישה.
 

נציג חברתנו רכש את המכרז 
באמצעות כרטיס אשראי באתר 
האינטרנט של הרשות, פרטיו  ופרטי 
חברתנו נרשמו, אך בהפקת תדפיס 
הרישום שם חברתנו לא הופיע 
)מתברר כבעיה טכנית של מגבלת 
כמות מילים ברישום בשורה זו(, 
כאמור הנושא הופנה לגזברות של 

רייה ובהתאם להנחיית הגב' העי
עו"ד שני משה היועצת המשפטית של 
העירייה אנו מבקשים, מהעירייה 
לאשר  כי חברת יראב שרותי נוי 

הינה  511061269בע"מ ח.פ  1985
חברת המציע הרשאית להגיש 
 הצעתה למכרז בהסתמך על קבלה זו. 

 

קבלה בדבר רכישת 
pdf.המכרז

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הבקשה מתקבלת
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מסמכי   .2
 המכרז

 2ע'
 5ס'

 זוכים 2פיצול עבודות המכרז עד 
 

 ןמבוקש להבהיר, כי הקריטריו
לפיצול העבודות בין הקבלנים יהיה 

 בין עבודות האשפה לגזם. 
 

העירייה תהא רשאית 
לחלק את העבודות 
בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי

מסמכי   .3
 המכרז

 
 
 

 3ע' 
 15ס'

התחייבות המציע לעמידה בהוראות 
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני 

בתחומי השמירה והניקיון שירות 
  2013 -בגופים ציבוריים התשע"ג

 
העתק החוזה בו 15סעיף  3בעמ' 

שצורף לחוברת המכרז נדרש כי 
המציע יעמוד בחוק העסקת עובדים 
על ידי קבלני שירות בתחומי 
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים 
וכן בצווים ובהוראות התכ"ם 

 הנוגעים לכך.
 

יצוין כי החוק הנ"ל חל רק על "קבלני 
שירות" )כהגדרתם בחוק העסקת 
 עובדים על ידי קבלני כוח אדם(
העוסקים באחד משני התחומים 

( 2( שמירה ואבטחה; )1הבאים: )
 ניקיון.

 
יובהר כי שירותים של איסוף ופינוי 
אשפה אינם שירותי ניקיון וקבלנים 
העוסקים בתחום זה אינם קבלני 

 ניקיון. 
 

לעניין זה מצ"ב חוות דעת משפטית 
לפיה החוקים הנ"ל ובהתאם כל 

על ו החוקים החלים על קבלני שירות 
לא חלים על חברות  –עובדיהם 

העוסקות בפינוי פסולת ועל עובדיהן, 
אלא אך ורק על חברות ניקיון 

 ושמירה. 
 

כן ר' הודעת משרד הכלכלה )רצ"ב(, 
לפיה "פעילות, שעניינה המהותי 
בפינוי אשפה, כאשר זו מחייבת 
בעיקר שימוש בציוד מכני, לרבות 
משאיות אשפה, מנופי הובלה, 

)עמוד  15האמור בסעיף 
ימחק ובמקומו יבוא ( 3

המציע  הסעיף הבא: "
 אשר יבחר במכרז

מתחייב למלא אחר כל 
דרישות הדין החלות על 
מתן השירותים נשוא 

 מכרז זה." 
 7.3האמור בסעיף 

 :מהמילים 38בעמוד 
ן "הקבלן יחויב בי

היתר" עד לסוף סעיף 
 ימחק. – 7.3

יובהר כי אין באמור 
בהבהרה זו כדי לגרוע 

החלה מכל חובה שהיא 
 על המציעים לפי כל דין.
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ס וכיו"ב, והם מהווים מכוניות דח
את הרכיב העיקרי בעלות הפעילות", 

 אינה מצריכה רישיון קבלן שירות.
 

לאור כל האמור, קבלן העוסק 
בעבודות איסוף וסילוק פסולת אינו 
נדרש על פי דין לקיים את החוקים 

 הנוגעים לקבלני שירות. 
 

קבלן שירות - חוות 
pdf.דעת משפטית-הודעה מתקנת של התמת

 
 

מסמכי   .4
 המכרז

 3ע' 
  17ס' 

 
 
 

מועד הבהרות אחרון לשאלות 
2/8/2020  

 
מבוקש בזאת , כי לאחר מתן 
תשובות משאלות המציעים , תינתן 
לנו האפשרות לסבב שאלות נוסף 
ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו 

 מהרשות.
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית 

 מפרט   .5
 העבודות 

כולל מע"מ   ₪ 9של תוספת מרחק  6ע' 
ק"מ  60לכל כיוון למרחק העולה על 

 מהתחנה
 

, ₪ 9מבוקש בזאת, כי תוספת של 
ק"מ  25תינתן למרחק העולה על 

 מבניין העירייה. 
 

 הבקשה נדחית

 מפרט   .6
 

תנאי 
 הסף 

  12ע' 
   5ס' 

אישורים ומסמכים  – 5סעיף 

הדרישה לצרף  –להגשת המכרז 

 העתק רישיונות רכב וביטוחים  

 

לתנאי הסף ניתן  3.3לפי סעיף 

לעמוד בדרישה בסעיף זה 

באמצעות הזמנת משאיות מיבואן 

מורשה. מבוקש להבהיר כי 

במקרה כאמור לא נדרש לצרף, 

רישיון רכב, רישיון מוביל וביטוחים 

 לגבי ההזמנה.
 

 הבקשה נדחית
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 מפרט  .7
הוראות 
 נוספות 

 

על  תחזוקת מכלים טמוני קרקע  8ע' 
 חשבון הקבלן 

 
הרשות תישא מבוקש בזאת, כי 

 בעלויות תחזוקת כלי האצירה.

התחזוקה על חשבון 
הקבלן למעט מקרה של 
וונדליזים באופן שאינו 
קשור לזוכה במישרין 

 ו/או בעקיפין

 מפרט  .8
הוראות 
 נוספות 

הצבת משקל, גידור, עלות שכרו של  8ע' 
השוקל, מערכות מצלמות ע"ח 

 הקבלן
 

נציין, כי ברשותה של  העירייה אמור 
להיות משקל וזאת העולה מהדרישה 

, 2017במסמכי המכרז הקודם משנת 
כמו כן התחנה צריכה להיות מגודרת 

 עם מצלמות. 
 

מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות 
 תבקש מהקבלן להציב משקל זו

תהיה בתמורה, ובסיום עבודתו של 
הקבלן הציוד יישאר בבעלות 

, כמו כן נבקש כי עלות הרשות
העסקתו של השוקל תחול על 

 הרשות.
 

 הבקשה נדחית

 מפרט   .9
 תנאי סף 

 

 9ע' 
  2.3ס' 

 ערבות בנקאית
 

מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להגיש 
למכרז ערבות בחתימה דיגיטלית 

יחליף את ערבות  והזוכה במכרז
 .תעם ערבות ביצוע דיגיטלי המכרז 

  

 הבקשה נדחית

 מפרט   .10
תנאים 
 נוספים 

  10ע' 
  3.3ס' 

מ"ק  12משאית לפינוי דחסנים 
 מבניינים גבוהים

 
מהי כמות ה י, מבוקש להבהיר, כ
מ"ק הקימות  12דחסנים בנפח של  

ברשות, כמו כן  נא לפרט את תדירות 
 . עבודה בשבוע הפינויים הדרושה

 

 5כיום קיימים  .1

 דחסניות.

בשל התפתחות  .2

העיר קיים צפי 

לעליה בכמות 

 הדחסניות.

תדירות הפינוי  .3

הדרושה פעם 

 בשבוע.
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 מפרט  .11
תנאים 
 נוספים

 

 10ע' 
3.3 

טון, בעלת  14.99משאית מנוף 
 ואילך  2019קוב', שנת  24קיבולת 

 
מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה 

משאיות בתנאי הסף ניתן להגיש 
 לפחות טון 14.99מנוף במשקל של 

)מבוקש להוסיף את המילה לפחות(, 
ובשאר הדרישות שבסעיף זה לא 
יחולו שינויים. )קיבולת ארגז, שנת 

 ייצור, וכדומה...( 
 
 
 
 

 הבקשה מתקבלת

 מפרט   .12
ניקוד 

 האיכות 

 13ע' 
 6ס' 

 

טבלת ניקוד האיכות התחייבות 
 2020המציע לרכבים משנת 

 
נציין, כי לאור המצב הקיים ולדברי  

יצרני הרכבים, אין ודאות שרכבים 
שנמצאים כיום בהזמנה יתקבלו 

,  לפיכך מבוקש 2020במהלך שנת 
להבהיר , כי הזוכה במכרז יידרש 
להציג לרשות הזמנות של  רכבים 

אשר ישמשו את הקבלן   2020משנת 
בעבודתו ברשות  הגעתם יעבדו 

תן יהיה לעבוד ברשות ועד להגעתם ני
 ואילך.   2018עם רכבים משנתון 

 

הבקשה מתקבלת בתנאי 
שהמציע יצרף להצעתו 
מכתב התחייבות חתום 

 על ידו לפי הנוסח הבא:
"אני המציע במכרז 
______ מתחייב כי 
במידה ואזכה במכרז 
אעמיד לרשות העירייה 

 4עד  2020רכבים מודל 
חודשים ממועד 

 ההתקשרות" 

 מפרט  .13
 הודעה על

 הזכייה 

ימים  10צו תחילת עבודה בתוך   15ע' 
 מיום הכרזת הזוכה

 
נציין, כי הקבלן נדרש בהתארגנות 
בטרם כניסתו לעבודה, לפיכך 

כי זמן ההתארגנות , מבוקש להבהיר
 יום לפחות.  60 -יועלה ל

 

צו תחילת עבודה בתוך 
ימים מיום הכרזה על  45

 הזוכה

 חוזה   .14
 

 32ע' 
 4.8ס' 

 

 ₪ 21,000רפרנט סך  עלות העסקת
 על חשבון הקבלן

 
מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות 

 -תחליט על העסקת רפרנט מטעמה
 היא זו שתישא  בעלויות העסקתו.

 

 הבקשה נדחית
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 חוזה   .15
 

 32ע' 
  4.8.2ס'

על חשבון  תטלוויזיו 2אספקת 
 הקבלן

 
אינו בתחום  תאספקת טלוויזיו

עיסוקו של קבלן האשפה נבקש לבטל 
 סעיף זה. באת הדרישה ש

 

הבקשה מתקבלת לנושא 
 הטלוויזיות בלבד.

 33ע'  חוזה   .16
 5.4ס' 

 תגבורים 
  

נציין שהתמורה המשולמת לקבלן 
היא פר טון, לפיכך נדרשת הצדקה 

 תי להפעיל משאיודכלכלית בכ
 .לתגבורים

 
מבוקש להבהיר, כי תגבורים ייעשו  

בהחלטה משותפת בהתאם לצורך ו
  עם הקבלן. 

 

 הבקשה נדחית

 34ע'  חוזה   .17
  5.6ס' 

 אספקת כלי אצירה על חשבון הקבלן
 

בסעיף זה נדרשנו לספק על חשבוננו 
כלי אצירה מסוגים רבות של מאות 

שונים בכול שנה, מדובר בהוצאה 
לפיכך מבוקש  ,כלכלית משמעותית

להבהיר, כי ככול שהרשות תדרוש 
מהקבלן לספק לה כלי אצירה 
הרשות תעביר בכול שנה את רשימת 

והרשות  לה  כלי האצירה הדרושה
 תישא בעלויות הרכישה. 

  

 הבקשה נדחית

 34ע'  חוזה   .18
  5.7ס' 

מיום תחילת  45סקר כלי אצירה 
 העבודות

 
מבוקש כי הסקר יבוצע לפי כניסתו 

קבלן לעבודה, וכלי אצירה לא של ה
, היות תקין יוחלף על חשבון הרשות

ולא ניתן לפנות אשפה מכלי אצירה 
 שאינם תקינים. 

 
 

באחריות הזוכה לבצע 
סקר של כל כלי האצירה 

 בעיר.
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 חוזה   .19
 

 35ע' 
 4.16ס' 

מ' מכלי  5ניקוי  אשפה ברדיוס 
 אצירה

 
מבוקש להבהיר, כי ניקוי האשפה 

מ' בהתאם  2של יהיה ברדיוס 
 למפרט האחיד.

  

ניקוי  אשפה יהיה 
מ' מכלי  3ברדיוס 

 אצירה

 חוזה  .20
 

 תמורה 

 42ע' 
 13.8ס'
 

  90עיתוי תשלום התמורה שוטף+ 
 

מבוקש שהתמורה תשולם כחוק 
 . 45שוטף + לאמור 

 

עיתוי תשלום התמורה 
 60שוטף +

 חוזה   .21
טבלת 

 קנסות 

 44ע' 
  17.2ס' 

 טבלת קנסות
 

בטרם החלת קנס על  כי, מבוקש
הקבלן תינתן לו ההזדמנות לתיקון 

 הליקוי.
 

 הבקשה נדחית. 

חוזה   .22
 הקבלנות 

 
 נספח ה' 

 מחירים מרביים  -כתב הכמויות  52ע' 
 

ברצוני להבהיר, כי המחירים 
המופעים במכרז זה הופיעו גם בכתב 
הכמויות של המכרז שהתקיים לפני 

 זו שנים אחדות, נציין שבתקופה של 
חלו שינויים במחירי ההטמנה 

ובמחירים המפעים במכרז  ,וההובלה
שנים,  5זה נצטרך לעבוד לפחות עוד 

מבוקש בזאת לעדכן את כול לפיכך 
 המחירים המרביים שבכתב הכמויות

 . ולהעלותם
 

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת

חוזה   .23
 הקבלנות

 
 נספח ה'

 

 52ע' 
 

 . ב'2ס' 

 הצעת מחיר לגזם נקי
 

זה נאמר, כי לעניין פסולת בסעיף 
 .הנהגזם הנקי לא ישולם היטלי הטמ

 
מבוקש להבהיר, כי היטלי הטמנה 
משולמים ע"י הקבלן גם על גזם נקי, 
לפיכך מבוקש לתקן את האמור 

 בסעיף זה. 
 
 

עלות היטל הטמנה תחול 
 על הקבלן
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 חוזה  .24
 נספח ה' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בנספח ה'הצעת המחיר  52ע' 
 

ביחס לדרישות המכרז נציין, כי 
נדרש לעלות את המחירים המרביים 
שבטבלה , כמו כן לעניין זה  יאמר, 
כי  חלו שינויים בשנים האחרונות 

(  2017)מאז המכרז הקודם בשנת 
במחירי הטמנת הפסולת וההובלה 

 והמחירים במכרז זה לא עודכנו.
  

לפיכך מבוקש לעלות את המחירים 
שבטבלה, כמו כן נבקש לקבל כתב 

 כמויות מתוקן. 
 

מהות  סעיף 
 העבודה 

 הבקשה 
 

 .א 2
 

פסולת 
 מעורבת 

לעלות את 
 -המחיר מ

/טון  ₪  560
/  ₪ ___ל

 טון לפחות.
 

פסולת  .ב 2
 גזם נקייה 

לעלות את 
 -המחיר מ

/טון  ₪ 410
/  ₪ ___ל

 טון לפחות.
 

פסולת  .ג 2
 גושית 

לעלות את 
 -המחיר מ

/ טון  ₪ 480
/טון  ₪ ___ל

 לפחות.
  

פסולת  .ד 2
גזם 

וגושית 
 מעורבת 

לעלות את 
 -המחיר מ

/ טון  ₪ 480
/טון  ₪ ___ל

 לפחות.
 

פסולת  .ה 2
 טיאוט 

 
 

לעלות את 
 -המחיר מ

/ טון  ₪ 650
/טון  ₪ ___ל

 לפחות.

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת
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פסולת  .ו2

 בניין 
לעלות את 

 80 -המחיר מ
/ טון  ₪
/טון  ₪ ___ל

 לפחות.
 

 
 
 

 3 -, כי הדרישה לברצוני להבהיר כללי  כללי   .25
פינויים בשבוע מעלה את כמות 
הרכבים הנדרשים לפינוי ובכך זו 
עשויה להקטין את כמות הטון 

ולפגיעה כלכלית הממוצע לכל רכב 
 בקבלן. 

 

 הבקשה נדחית

מחיר לטון פסולת  –הצעת המחיר  כללי  כללי   .26
ביתית בקשה לתוספת בגין משקל 

 –ממוצע הקטן משקל המינימום 
 משאית דחס

 
ללא הדחס  הפעלת משאיתנציין ש
)כמות איסוף טון  הצדקה

מהווה פגיעה כלכלית מינימאלית( 
, לפיכך, מבוקש, כי ככול בקבלן

שבבחינה חודשית יימצא כי משקל 
ה של הפסולת הממוצע ליום עבוד

טון ומעלה יהיה  26משאית במשקל 
טון, אזי בנוסף על  12 -קטן מ

התמורה לטון תשולם גם תוספת לפי 
הצעתו של הקבלן )בניכוי אגרות 
והיטלי הטמנה( לכל טון הפרש בין 

טון ולבין המשקל הממוצע היומי  12
 בפועל.

 

 הבקשה נדחית

 כללי כללי   .27
 
 

מחיר לטון פסולת  -הצעת המחיר
ביתית בקשה לתוספת בגין משקל 

 -ממוצע הקטן משקל המינימום
 משאית לטמוני קרקע  

 
דחס מנוף  הפעלת משאיתנציין ש

 ללא הצדקהייעודי לטמוני קרקע 
מהווה )כמות איסוף טון מינימאלית( 

, לפיכך, פגיעה כלכלית בקבלן
מבוקש, כי ככול שבבחינה חודשית 

כי משקל הפסולת הממוצע יימצא 
 26ליום עבודה של משאית במשקל 

טון, אזי  12 -טון ומעלה יהיה קטן מ
בנוסף על התמורה לטון תשולם גם 
תוספת לפי הצעתו של הקבלן )בניכוי 

 הבקשה נדחית
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אגרות והיטלי הטמנה( לכל טון 
טון ולבין המשקל  12הפרש בין 

 הממוצע היומי בפועל. 
 

 כללי כללי   .28
 

מחיר לטון פסולת  -הצעת המחיר
ביתית בקשה לתוספת בגין משקל 

 -ממוצע הקטן משקל המינימום
 סע  -משאית רמ

 
ללא סע   -רמ הפעלת משאיתנציין ש
)כמות איסוף טון  הצדקה

מהווה פגיעה כלכלית מינימאלית( 
, לפיכך, מבוקש, כי ככול בקבלן

שבבחינה חודשית יימצא כי משקל 
עבודה של  הפסולת הממוצע ליום

טון,  9 -סע יהיה קטן מ -משאית רמ
אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם 
גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן 
)בניכוי אגרות והיטלי הטמנה( לכל 

טון ולבין המשקל  9טון הפרש בין 
 הממוצע היומי בפועל. 

 

יובהר כי העירייה תשלם 
)לא כולל  ₪ 350סך של 

של שינוע כל מע"מ( עבור 
מ"ק רם סע  12ית דחסנ

, והכל לבניינים גבוהים
להוראות  בהתאם 

 המכרז.

מחיר לטון פסולת גזם  -הצעת מחיר כללי  כללי   .29
בקשה  -נקי'/ גזם מעורב/ גושית

לתוספת בגין משקל ממוצע הקטן 
 משאית מנוף -ממשקל המינימום

 
 ללא הצדקההמנוף  הפעלת משאית

 )כמות איסוף טון מינימאלית( 
, לפיכך ה כלכלית בקבלןמהווה פגיע

מבוקש, כי ככל שבבחינה חודשית 
יימצא כי משקל פסולת גזם ו/ או 
פסולת גושית הממוצע ליום עבודה 

טון,  8 -של משאית מנוף, יהיה קטן מ
אזי בנוסף על התמורה לטון תשולם 
גם תוספת לפי הצעתו של הקבלן ל 
)בניכוי אגרות והיטלי הטמנה( לכל 

לבין המשקל  טון 8טון הפרש בין 
 הממוצע היומי בפועל. 

 

 הבקשה נדחית
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תוספת מחיר בעבור השינויים  כללי  כללי   .30
 במחירי הבלו

 
נציין, כי בהתאם לשינויים בהוראות 

 2018הדין שהחלו מחודש מאי 
החלה הפחתה במחירי ההשתתפות 

, 2011בבלו וזו תימשך עד לשנת 
משמעותה של החלטה זו הינה 

ההוצאות שהיו צמצום בהחזרי 
נוהגות עד כה, והעדר פיצוי הדבר 

לפיכך ., יגרום לנזק כלכלי לקבלן
מבוקש להבהיר, כי הקבלן יהיה 

זכאי להשתתפות הרשות בהתאם 
 לשינויים שיחלו במחירי הבלו.

 

 הבקשה נדחית

חברתנו מבקשת להציג דחסים  3.3 תנאי סף  .31
 ואילך.  2017משנת ייצור 

 אין שינוי בסעיף

חברתנו מבקשת להציג מנופים  3.3 סףתנאי   .32
 ואילך. 2015משנת ייצור 

 אין שינוי בסעיף

חברתנו מבקשת להציג מנופים  3.3 תנאי סף  .33

ייעודיים לפינוי אשפה משנת ייצור 
רכשה כלים  וואילך. חברתנ 2017

ייעודיים לפינוי טמוני קרקע, אך 

עקב משבר הקורונה בעולם 
 אספקת הציוד מתעכבת.

 בסעיף אין שינוי

חברתנו מבקשת להציג רכב טנדר  3.3 תנאי סף  .34

 2019דאבל קבינה משנת ייצור 
 ואילך.

 אין שינוי בסעיף

אנו מבקשים להציג תצהיר חתום  כללי תנאי סף  .35

על ידי עו"ד, בו אנו מתחייבים 
לספק ולהפעיל את כל כלי הרכב 
הנדרשים, ובשנתונים הנדרשים 

 עם קבלת צו תחילת עבודה.

 שינוי בסעיףאין 

מבקשים לדעת את סוג טמוני  כללי כללי  .36

 הקרקע שמותקנים בעיר.

דגם מירה, אלון מתכת, 
פח מתכת רגא, פח 

מולוג שק, פח בטון עם 
 שרוול 

 34עמוד  חוזה  .37
סעיף 

5.6 

מבקשים לקבל תמורה בגין כמות 
כלי האצירה השנתית שעל הקבלן 
לספק מדי שנה. כמות זה הינה 

 תמורה.גבוהה וללא כל 

 אין שינוי בסעיף
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 52עמוד  חוזה  .38
הצעת 
-המחיר

 א 2סעיף 

המחיר המקסימלי לטון אשפה ביתי 
הינו נמוך משמעותית. התחנה 

הקרובה לקליטת אשפה הינה אתר 
חירייה. מספר הק"מ לכל כיוון הינו 

ק"מ. כמו כן, עלות הטיפול  50מעל 
 ₪ 305בפסולת באתר חירייה הינה 

המכרז. לא נותר נכון ליום פרסום 
מרווח לביצוע העבודה עם דרישות 
המשאבים הרשומות במכרז לביצוע 
פינוי האשפה.  נדרש להשקיע בציוד 

. מבקשים להעלות ₪מיליון  4מעל 
 ₪ 650את התמורה למינימום של 

 עבור כל טון אשפה ביתית מעורבת.

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת

 52עמוד  חוזה  .39
הצעת 
-המחיר

 ב 2סעיף 

מחיר מקסימלי עבור פינוי טון גזם 
אתרי השפיכה  –נקי הינו נמוך 

רחוקים מאזור קריית מלאכי. גזם 
הינו נפח ופחות משקל.  מבקשים 
-להעלות את המחיר המקסימלי ל

 לטון. ₪ 520

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת

 52עמוד  חוזה  .40
הצעת 
-המחיר

 ג 2סעיף 

מחיר מקסימלי עבור פינוי טון 
אתרי  –גושית הינו נמוך פסולת 

השפיכה רחוקים מאזור קריית 
מלאכי. מבקשים להעלות את 

 לטון. ₪ 560-המחיר המקסימלי ל

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת

 52עמוד  חוזה  .41
הצעת 
-המחיר

 ד 2סעיף 

מחיר מקסימלי עבור פינוי טון 
 –פסולת גושית ומעורבת הינו נמוך 
אתרי השפיכה רחוקים מאזור 

אכי. מבקשים להעלות את קריית מל
 לטון. ₪ 560-המחיר המקסימלי ל

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת

 52עמוד  חוזה  .42
הצעת 
-המחיר

 ו 2סעיף 

מחיר מקסימלי עבור פינוי טון 
דמי  –פסולת בניין הינו נמוך 

הטיפול באתר של פסולת בניין לא 
לטון ללא עלות הפינוי  ₪ 70-פחות מ

והאיסוף מבקשים להעלות את 
 לטון. ₪ 130-המחיר המקסימלי ל

רצ"ב דף הצעת מחיר 
 מעודכנת
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מבקשים לקבל את התמהיל של  כללי חוזה  .43
חלוקת טון אשפה הביתית 

המעורבת בין סוגי כלי האצירה 
הקיימים.  טמוני קרקע, כלי אצירה 

 ניידים, מכולות , דחסניות, וכו'.

 1התמהיל הוא של 
 2020מחודשי העבודה ב

 1100ליטר ו 240עגלות 
 טון 309.910ליטר 

 טון 567.410מוטמנים 
 210.960מכולות אשפה 

 טון
 259.170תעשיה 
 טון  2טיאוט 

גזם ופסולת גושית 
 טון 229.620

מפרט   .44

 העבודות

נספח 

, עמ' 1.1

5 

מתאר את  5בעמ'  1.1א. נספח 

 סוגי העבודות נשוא המכרז.

ב. מדובר על איסוף ופינוי פסולת 

ושינוע של האשפה וכן על הובלה 

 והפסולת לאתר קליטה.

ג. המפרט של העבודות קובע כי 

ההובלה והשינוע ייעשו לאתרי 

קליטה המאושרים עפ"י כל דין 

ובהתאם להנחיות המשרד להגנת 

 הסביבה.

ד. מעבר לכך. במפרט העבודות 

הנ"ל מופיע פרק נפרד ובו 

 "הוראות הטיפול בפסולת".

ול בפסולת ייעשה ע"י ה. הטיפ

 ה.תקן הקליטמ

 אין שינוי בנספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שפרסמה המכרז מסמכי י"עפ. 1 כללי   .45

 יעניק במכרז הזוכה העירייה

 וכן הפסולת ופינוי איסוף שירותי

 לאתרי הפסולת לשינוע ידאג

 .בפסולת שיטפלו הקליטה

 את להסב מבקשת חברתנו. 2

 כי העירייה של ליבה תשומת

 מעבר תחנת החברה של ברשותה

 בפסולת ולטיפול לקליטה ממיינת

 אין שינוי במכרז
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 גזם בפסולת וכן מעורבת ביתית

 .וגושית

. התחנה ממוקמת באזור 3

 התעשייה הצפוני בלוד.

. התחנה קולטת פסולת בכל 4

שעות היממה והיא מפעילה 

אמצעים טכנולוגיים ואחרים 

לטיפול בפסולת לרבות מיון 

 ומיחזור.

. כידוע על רשויות מקומיות 5

למחזר )לפי חוק איסוף ופינוי 

 1993 –פסולת למיחזור התשנ"ג 

מכמות  25%לפחות  )ותקנותיו

 הפסולת הנאספת בשיטחה.

. תחנת המעבר הממיינת 6

שברשותנו פועלת עפ"י כל דין 

ובהתאם להוראות המשרד 

להגנת הסביבה והיא מסוגלת 

למחזר עבור עיריית קרית מלאכי 

מות פסולת באופן שהעירייה כ

 תעמוד בדרישות החוק.

 להציע באים אנו זה במכתבנו. 7

 השירותים 2 בין לפצל לעירייה

 ,"העבודות מפרט"ב המופיעים

 את תפצל שהעירייה באופן

 :כדלהלן חלקים 2 -ל המכרז

 עבור אחד חלק. א

 ופינוי איסוף שירותי

 .הפסולת

 שירותי עבור שני חלק. ב

 והטיפול הקליטה

 .בפסולת

 לעירייה יעניק כאמור פיצול. 8

 :הבאים היתרונות את
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 קליטה מתקן עם תתקשר היאא. 

 שהוא ובביטחון מראש ידוע אשר

 הטיפול עבודות את יקיים

 בכמות פסולת עבורה וימחזר

 .החוק י"עפ הנדרשת

 כי גבוהה סבירות קיימת. ב

 עבור העירייה שתשלם התשלום

 לרבות, והטיפול הקליטה שירותי

 מהמחיר נמוך יהיה, המיחזור

 במכרז  מציעים בהצעת המגולם

 האיסוף הן) השירותים שני למתן

 מציע: ויוסבר(. הטיפול והן

, ופינוי איסוף כקבלן שעיסוקו

 נדרש קליטה מתקן מפעיל ואינו

 לקליטת' ג צד בשירותי להשתמש

 לשלם שנדרש המחיר. הפסולת

 מהמחיר גבוה כזה קבלן

 היא אם תשלם שהעירייה

 המפעיל גורם עם ישירות תתקשר

. למיחזור וטיפול קליטה מתקן

 העירייה של ישירה התקשרות

 עמלת/ו התיווך עמלת את תחסוך

 .האיסוף קבלן של הרווח

מכרז   .46
מס' 

23/2020 
 תנאי סף

למשאיות  ישנה דרישה מהמציע 3.3

מסוג דחס/מוטמנים/מנופים אשר 

ואילך,  2019שנת ייצורן החל משנת 

האם יהיה ניתן לצורך ההצעה 

שיהיה בבעלות המציע משאיות 

ואילך שהרי גם ככה  2016משנת 

בשעת זכייה מחייבים במשאיות 

 חדשות.

 אין שינוי בסעיף

מכרז   .47
מס' 

23/2020 
 תנאי סף

ישנה דרישה למשאית רם סע  3.3

לבניינים גבוהים, האם אפשר 

להביא הסכם מקבלן משנה , שהרי 

משאית הרם סע עובדת זמנית ולא 

 קבועה.

 אין שינוי בסעיף.
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הוראות    .48

 כלליות 

עוסקת במתן שירותי  חברתינו

פינוי אשפה וגזם ולכן אנו 

מעוניינים להגיש הצעה למכרז 

שבנדון רק לקטגוריה פינוי גזם 

 וגרוטאות. האם זה אפשרי?

 

 הבקשה נדחית

 32עמוד    .49

 4.7סעיף 

כיצד ניתן לתמחר רפרנט כאשר 

המחיר היינו לפי טון. מבוקש 

להוסיף בטלת הצעות מחיר 

קשר מיוחד לרפרנט , ללא כל 

למחיר המקסימום שניתן ע"י 

 העריה.

 אין שינוי בסעיף

 32עמוד    .50

סעיף 

4.9 

מבוקש לקבל הבהרה מדוע יש 

להתקין מצלמות משאיות 

 המנוף ?

 לצורך בקרה

 37עמוד    .51

 6סעיף 

מבוקש לקבל הבהרה בנוגע 

 למנהל עבודה .

בסעיף מצוין " מנהל העבודה 

יהיה נוכח בשטח העריה מעת 

 לעת" 

הסעיף מצוין שנדרש ובהמשך 

מהקבלן להציב מנהל עם טנדר 

חד קבינה ומהפך לצורך מילוי 

 תפקידו.

לא יתכן שדישות  –מצד שני 

העריה להשית על הקבלן 

הוצאה של רפרנט והן של מנהל 

 עבודה וטנדר .

 אין שינוי בסעיף
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אחזקת    .52

כלי 

 אצירה 

יש לתת אפשרות לקבלן הזוכה 

לעשות סקירה כללית של כלל 

כלי האצירה הפזורים בשטח 

 העריה , בטרם יחל את עבודתו , 

כלי אצירה שבורים / תקולים . 

לא יהיו באחריות הקבלן הזוכה 

. 

סעיף  34ראה עמוד 

5.7 

 רים המרביים המופיעים במסמכי המכרזייובהר כי המח הבהרה הבהרה  .53

אומדן מהווים אינם  דף הצעת המחיר(  -)נספח ה'  

העירייה. הבהרה זו גוברת על כל הוראה  אחרת המופיעה 

המחירים המרבים כי ו/או משתמע ממנה  הקובעתבמכרז  

מבלי לגרוע המופיעים במכרז מהווים את אומדן העירייה. 

 -  10בעמוד  3.6האמור בסעיף מהאמור לעיל יובהר כי 

מחירים המרביים מהווים"  עד לסוף סעיף מהמילים " ה

יובהר כי האומדן עוד מחק. י –קטן זה ) "מכל מין וסוג"( 

פתח במועד ת. מעטפת אומדן העירייה במכרז זה אינו גלוי

פתיחת מעטפות ההצעות. על אף האמור לעיל, העיריה 

 האומדן. מפתחות תהא רשאית שלא לחשוף את 


